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Vinkenbaan ”C. van Lennep" in 1990

Fred Cottaar

In de maanden mei en juni werd niet gevangen vanwege het broed-

seizoen en in juni werden de voorbereidingen getroffen voor de

zomer- en najaarsvangst.

Juli en augustus werden gekenmerkt door veel vangsten van Nachte-

galen, Fitissen, Grasmussen, Kleine Karekieten en in mindere ma-

te Braamsluipers, Koolmezen, Roodborsttapuiten, Heggemussen en

Boompiepers.

Vanaf begin september werden vooral Graspiepers, Roodborsten,

Zwartkoppen, Tuinfluiters en Tjiftjaffen gevangen en verschenen

de eerste Goudhaantjes in de netten.

Traditiegetrouw werden vanaf oktober tot en met half november de

meeste Graspiepers, lijsters, Spreeuwen en vinkachtigen geringd,

met ook nog redelijke aantallen Roodborsten en Zwartkoppen. Opval-

lend waren de kleine aantallen Fraters en Barmsijzen. In totaal

werden 7070 vogels geringd, verspreid over 81 soorten.

De tien meest geringde soorten in 1990 staan in tabel 1.

Leuke vangsten waren onder andere: 1 Boomvalk, 2 Waterrallen,

1 Witgatje, 1 Kleine Bonte Specht, 2 Grote Piepers, 1 Siberische

Boompieper, 1 Blauwborst, 1 Groenlandse Tapuit, 1 Snor, 1 Kleine

Spotvogel, 1 Sperwergrasmus, 1 Bladkoning, 2 Siberische Tjiftjaf-

fen (nog geen beoordeling van de Commissie Dwaalgasten Nederland-

Tabel 1. Tien meest geringde soorten in het vangseizoen 1990.

In het voorjaar van 1990 werd vanaf begin maart begonnen met het

ringen van vooral Graspiepers, Witte Kwikstaarten en Kneuen. Voor-

al de nieuwe vangmethode van Witte Kwikstaarten leverde leuke re-

sultaten op. Er werden 160 Witte en 22 Rouwkwikstaarten geringd.

Zeer interessant was de vangst van een Rouwkwikstaart, die op

Jersey geringd was.

Graspieper 2161

Fitis 426

Nachtegaal 407

Roodborst 366

Spreeuw 355

Zwartkop 332

Grasmus 307

Goudhaantje 263

Kleine Karekiet 199

Vink 185
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se Avifauna ontvangen), 1 Klapekster, 1 Kruisbek en 14 IJsgorzen.

Opvallend dit jaar waren de grote aantallen Tjiftjaffen (173);

normaal worden slechts rond de 50 exemplaren geringd. Het aantal

gevangen Nachtegalen bleef stijgen; van deze soort worden de mees-

te exx. eind juli-begin augustus geringd, waarbij de meesten rond

zonsopkcmst worden gevangen, terwijl de Grasmus, een soort die de

laatste jaren ook steeds in redelijke aantallen wordt geringd, la-

ter op de ochtend wordt gevangen. Deze drie soorten reageren al-

len goed op geluid; een bandrecorder met de zang van de betref-

fende soort naast een mistnet doet het werk. Aangetrokken door

het geluid van hun soortgenoot onderbreken de vogels hun trek,

kcmen naar de grond en belanden vervolgens in de mistnetten. De

onderstaande tabel geeft een overzicht van de toename van de

vangsten van de drie soorten vanaf 1986.

Interessante vangsten van reeds geringde vogels

Kleine Karekiet Geringd op 26-6-89 te Lundfjord, Jylland, Dene-

marken als na l
e

kalenderjaar (na le kj, dus ou-

der dan 1 jaar). Gecontroleerd op 20-8-89 op

594 km van de ringplaats.

Vink Geringd 10-10-85 te Helgoland, Duitsland, als l
e

kj-mannetje. Gecontroleerd 17-10-89 op 297 km

van de ringplaats. Let tevens op de leeftijd!

Zwartkop Geringd 20-8-89 te Roxheim, Rheinhessen-Pfalz,

Duitsland als na l
e

kj-vrouwtje. Gecontroleerd

24-9-89. Deze Zwartkop werd op 412 km van haar

ringplaats door ons gecontroleerd, terwijl zij ver-

moedelijk op weg was naar haar Britse overwinte-

ringsgebied.

Zwartkop Geringd 2-9-89 te Jupille, Luik, België als l
e

kj-mannetje. Gecontroleerd 24-9-89 op 210 km

van de ringplaats.

Tabel 2. Vangsten van Grasmus, Tjiftjaf en Nachtegaal in de jaren

1986 tot en met 1990.

1986 1987 1988 1989 1990

Grasmus 154 162 103 318 307

Tjiftjaf 46 53 55 44 173

Nachtegaal 43 49 137 343 407
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Interessante terugmeldingen

Scholekster Geringd 1-7-86 als na 3
e

kj. Op 2-3-90 ringnummer

afgelezen met telescoop op de parkeerplaats bij

Parnassia in de Kennemerduinen.

Veldleeuwerik Geringd 27-10-89 als volgroeid. Dood gevonden op

02-11-89 Audreselles, Pas de Calais, Frankrijk op

271 km van de ringplaats.

Graspieper Geringd 8-10-86 als volgroeid, geovnden 20-11-89

te Biarritz, Basses Pyrennees, Frankrijk op 1092

km van de ringplaats.

Graspieper Geringd 26-9-89 als volgroeid. Op 14-3-90 gecontro-

leerd te Theux, Luik, België, een van de weinige

terugmeldingen uit het voorjaar.

Graspieper Geringd 27-9-89 als volgroeid. Gecontroleerd op

4-1-0-89 te Zeebrugge, West-Vlaanderen, Belgie.

Na 7 dagen op 152 km van de ringplaats.

Sprinkhaan- Geringd 4-7-89 als l e
kj. Gecontroleerd op 2-6-90

rietzanger en 30-6-90 te Fort Mardyck, Nord, Frankrijk op 219

km van de ringplaats.

Zwartkop Geringd 22-9-89 als volgroeid mannetje. Terugge-

meld 5-10-89 te Bou Merdes, Algerije op 1741 km

van de ringplaats.

Zwartkop Geringd 4-10-89 als volgroeid. Op 29-10-89 te

Priors Park, Tynemouth, Tyne & Wear, Groot-Brittan-

nie gecontroleerd op 487 km van de ringplaats.

Zwartkop 17-10-89 als l
ekj-vrouw geringd. Gecontroleerd 18-

11-89 5 km ZW van Skatval, Nord-Trondelag, Noorwe-

gen. Onze derde Zwartkop die in hetzelfde najaar

noordelijker wordt teruggemeld (in plaats van de

meer gebruikelijke zuidelijke terugmeldingen). Met

1284 km na 32 dagen was dit tevens de verste van

de drie noordelijke terugmeldingen.

Goudhaantje Geringd 28-9-89 als l
e

kj-mannetje. Begin oktober

teruggemeld als katteslachtoffer te Caen, Frankrijk.

Koolmees Geringd 4-11-89 als vrouwtje na l
e

kj. Gecontro-

leerd 20-3-90 te Christiansó, Bornholm, Denemarken

op 768 km van de ringplaats.
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Spreeuw Geringd 3-11-86 als vrouwtje l
e

kj. Gecontroleerd op

11-1-90 te Lexden, Colchester, Essex, Groot-Brittan-

nie. Na 1165 dagen gecontroleerd op 554 km van de

ringplaats.

Spreeuw Geringd 16-10-89 als l
e

kj-vrouwtje. Geschoten op

17-12-89 te St. Lo d'Ourville, Manche, Frankrijk op

448 km van de ringplaats.

Spreeuw Geringd 4-11-89 als l
e

kj-vrouwtje. Teruggemeld als

katteslachtoffer op 2-1-90 te Le Havre, Seine Mariti-

me. Frankrijk op 448 km van de ringplaats.

Dit verslag is een verkorte versie van het jaarlijkse verslag van

de Stichting Vinkenbaan "mr. C. van Lennep 1751-1813".

Fred Cottaar, Marsstraat 1 2024 GA Haarlem.

Een blik op de slagnetteninstallatie van de vinkenbaan ”C. van Len-

nep” vanuit de vinkershut. Foto: Fred Cottaar.


